
تک مضراب با صدای یواش
دولت مقصر نیس�ت. این را اول بگوییم تا مبادا 
به سیاه نمایی متهم ش�ویم. البته همین حاال هم در 
کوچه و خیابان ما را "سیاه نما" صدا می زنند. همین 
یک ساعت پیش افسر راهنمایی رانندگی سر ننجون 

داد کشید و گفت: اوهوی سیاه نما! حرکت کن.
به ه�ر حال با رعایت ش�ئونات اخالقی و اصول 
سیاه نمایی بین حرف های برادر "نوبخت" - سخنگوی 
دولت خوشبخت - تک مضراب یواش زدیم که بهتر 

است خودتان بخوانید و قضاوت کنید.
برادر نوبخ�ت: دولت تالش کرد که پول ملی را 

تقویت کند.
ننجون: انصافا موفق هم ش��د. االن با هر دویست 
هزار واحد پ��ول مملکت یک آب نبات چوبی خارجی 

می شود خرید.
دولت قصوری نداشته است و عامل بی ثباتی نیست.

ننجون: ش��ما خودتان را ناراح��ت نکنید. مردم 
شریف ایران خبر دارند که این گرانی ها توطئه آمریکای 
جهانخوار و انگلیس از خدا بی خبر و رسانه های مزدور 
و کارگران روزمزد و شوهر عمه رهبر کره شمالی است 

و شما تقصیری ندارید.
دول�ت مس�یر درس�تی را پیمود و پ�ول ملی 

تقویت شد.
ننجون: من عاش��ق همین مس��یر درس��ت شما 
هستم. اصال مسیر درست شما توی حلق تک تک ما!

ما باید چه کار کنیم؟
ننج�ون: آهای عباس آقا س��وپری! ایش��ان باید 

چیکار کنه؟
 ما از مردم می خواهیم ارز خود را به بازار وارد کنند.

ننج�ون: آهای عباس آقا! بی زحمت ارزها را وارد 
بازار کن پسر!

م�ا از واردات کاالهای�ی ک�ه در داخ�ل تولید 
می شود جلوگیری کردیم.

ننج�ون: یعنی آفتاب��ه خارج��ی و تورماهیگیری 
خاتمی و جاسوزنی خارجی هم قرار است گران بشود؟

آیا نیاز خانواده ها ۷ میلیون سکه است؟
ننجون: نه اتفاقا نیاز مردم بیشتر از این حرف هاست 

تازه مهریه ها را هم حساب نکردیم سخنگوجان!

ننجون

»سیروان خسروی« 
به خاطر مردم کنسرتش را لغو کرد

سیروان خس��روی که در روزهای گذشته با انتشار 
پستی در فضای مجازی خبر از کنسرتش در تهران داده 
بود، روز دوشنبه اعالم کرد که این کنسرت ها را به دلیل 

همدردی با وضعیت بد معیشتی جامعه لغو می کند.
خس��روی همچنین تصوی��ری از مجوزهای صادر 
ش��ده از س��وی دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد برای 
برگزاری کنسرت هایش را منتشر کرد. این اجراها قرار 
ب��ود از 2 لغایت 7 مرداد 1397 در مرکز همایش های 

برج میالد - هر روز دو سانس - روی صحنه بروند.
سیروان خس��روی در توضیح این اقدامش نوشت: 
»وقتی می بینم کمر مردم زیر بار مش��کالت شکس��ته 
ش��ده و من هم مثل تمام مردم جامعه ش��رایط روحی 
نابس��امانی دارم، وقتی می بینم که تمام کسب و کارها 
تعطیل ش��ده و نان آور خانواده چیزی جز شرمندگی به 
خانه اش نمی برد، من هم کنس��رت تهران را لغو و عالوه 
بر از دست دادن سود 12 سانس کنسرت، 150 میلیون 
تومان خسارت کنسلِی اجرا به سالن پرداخت می کنم، 

ولی شرافتم را به منافع شخصی خودم نمی فروشم.«

تقدیرنامه

بررسی دیوار کج بازار ارز در »ثریا«
مجری و تهیه کننده برنامه »ثریا« اعالم کرده که قرار 

است این برنامه از هفته آینده دوباره روی آنتن برود.
محس��ن مقصودی در پاس��خ به این پرس��ش که 
برای مش��کالت اقتصادی و نابسامانی های بازار ارز چه 
پرداختی خواهند داشت، تصریح کرد: در سری جدید 
"ثریا" قرار است به موضوعات اقتصادی روز و مخصوصاً 
چالش های اخیر بی ثباتی بازار ارز یک پرداخت جدی 
داش��ته باش��یم و در این بی��ن با حضور کارشناس��ان 
مجرب راهکار ارائه می دهیم. سعی مان بر این است که 
ح��ّس مطالبه گری را تقویت کنیم و دغدغه ها و نکاتی 
ک��ه مردم به م��ا می گویند را نیز هم مط��رح و هم از 
مسئولین مربوطه مطالبه می کنیم. امیدواریم در اولین 
گام بتوانیم راهکارهای مناس��بی برای ایجاد ثبات در 

بازار ارز و مهار سوداگری ارائه دهیم.
وی با اش��اره به رویکردهای س��ری جدید برنامه 
"ثریا"، خاطرنش��ان کرد: در حال س��اخت مستنداتی 
هس��تیم که به تدریج پخش می ش��وند. در مستندات 
اقتص��ادی نگاه��ی ب��ه تولی��د داخلی، شهرس��ازی و 
معم��اری و مس��کن داش��تیم و همچنین ب��ه امنیت 
قضایی ه��م توجه کرده ایم. س��عی مان بر این اس��ت 
مس��ائل و مش��کالت مردم را به جد پیگیری کنیم تا 
مردم بدانن��د ما نماینده ای قابل اعتماد برای آن ها در 

تریبون رسانه ملی هستیم.  پویا
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سید رضا صائمی

وقتی از رسانه در هر شکل و صورتش  ج��م ح��رف می زنیم قطعا یک س��ر آن به ج��ام 
خب��ر و خبرنگار ختم می ش��ود و در واقع وقتی صحبت از 
رس��انه می شود همیشه پای یک خبرنگار در میان است. از 
س��وی دیگ��ر بخ��ش مهم��ی از کارک��رد هر رس��انه ای، 
اطالع رس��انی و آگاهی بخشی است و خبر بهترین گزینه و 
آیتم مه��م برای تحقق این کارکرد اس��ت. تن��وع و تعدد 
رخداده��ا که به ش��کل روزانه در سراس��ر نق��اط دنیا رخ 
می دهد وقتی در کنار هم قرار می گیرد یا به یک بس��ته و 
پکیج خبری تبدیل می ش��ود، فارغ از سویه آگاهی بخش و 
اطالع رس��انش، کارک��ردی س��رگرم کننده ه��م می گیرد. 
س��رگرمی نه به معنای متعارف آن بلکه از حیث رسانه ای 

که واجد جذابیت های بصری، کالمی و خبری است.
در واقع خبرنگاران بنا به ماهیت حرفه خود می توانند 
پتانسیل و ظرفیت بالقوه و بالفعلی برای تامین برنامه های 
رسانه ای باش��ند و جذب و رضایت مخاطب را می توان در 
ماهیت کار آنها جست و جو کرد. برنامه »با خبرنگاران« که 
از ش��بکه هیسپان تی وی پخش می ش��ود مبنی بر همین 
خصوصی��ات و کارکرده��ا تولی��د ش��ده و از عنصر خبر و 
خبرنگار در جهت تولید یک برنامه تلویزیونی ویژه به خوبی 
بهره برداری کرده اس��ت. در هر قسمت از این برنامه که به 
ص��ورت روزانه روی آنتن م��ی رود، 12 تا 14 گزارش ویژه 
از مس��ایل و موضوعات اجتماعی و اقتصادی کش��ورهای 
مختلف تهیه و پخش می ش��ود و جالب اینکه خبرنگارانی 
ک��ه در این برنامه به ارایه گزارش می پردازند از اتباع همان 
کشوری هستند که موضوع در آن به وقوع پیوسته است. 

این تمهید موجب شده تا مخاطب با چهره های مختلفی 
از خبرنگاران مواجهه شود که هر کدام سبک و سیاق خاص 
خ��ود را در ارائه گ��زارش و خبر دارند. در واقع این ش��یوه 
موجب می ش��ود تا فارغ از بحث محتوی و مضامین اخبار، 
ف��رم ارائه خبر نیز در قالب های متفاوتی ارائه ش��ود و تنوع 

اجرایی و ساختاری در پخش خبر را شاهد باشیم. 

بر همین اس��اس می ت��وان این برنام��ه را به نوعی یک 
آموزش خبرنگاری عملی هم دانست که به عالقه مندان این 
حرفه کمک می کند تا با اش��کال و انواع تولید و عرصه خبر 
آشنا شوند. در کنار این تنوع فرمی شاهد تنوع مضمونی هم 
در این برنامه هستیم. بیکاری، مسایل سالمندی، آسیب های 
ناش��ی از فش��ارهای دولت ها ب��ر مردم، تاثی��ر یک تصمیم 
اقتصادی و اجتماعی بر قشری از مردم، سبک زندگی خاص 
در کش��ورهای مختلف و گس��ترش تولید و مصرف غذاهای 
ارگانیک از جمله مباحث و مسایلی است که در این برنامه به 
آن توجه شده و تماشای آن می تواند نگاه همه جانبه به مسائل 

انسانی به مخاطب بدهد و قدرت تحلیل او را باال ببرد. 
کوتاه بودن زمان برنام��ه را باید یکی از امتیازات آن 
محس��وب کرد. از یک سو ش��اهد تنوع و تعدد خبری در 
برنامه هس��تیم از سوی دیگر همه این اخبار به مدت 15 
ت��ا 20 دقیق��ه در این برنامه ارائه می ش��ود. اگر بخواهیم 
س��اختار یا دس��ت کم تاثیرگذاری این برنامه را با یکی از 
بخش های خبری سیما مقایسه کنیم شاید بتوان آن را با 
خبر ساعت 22 شبکه سه مقایسه کرد که به دلیل تنوع و 

کوتاه بودن، طرفداران زیادی در بین مردم دارد.
ویژگ��ی مه��م دیگری ک��ه می ت��وان در برنام��ه »با 
خبرنگاران« ردیابی کرد نوع و ش��کل خود خبر اس��ت که 
س��خت خبر و ن��رم خبر را به موازات ه��م دنبال می کند. 
مثال بازنمایی س��بک زندگی خاص در کشورهای مختلف 
یا تاثیراتی که یک سیاست و تصمیم اقتصادی و اجتماعی 
بر قشر خاصی از مردم می گذارد از جمله مواردی است که 
س��ویه نرم خبری آن برجسته است و عالوه بر اطالعات به 
ارتقای ش��ناخت مخاطب کمک می کن��د. به عبارت دیگر 
کارک��رد این برنامه فرات��ر از کارکردهای خبری بوده و به 

کارکرد شناختی نزدیک می شود. 
برنامه »با خبرنگاران« فارغ از کم و کیف ساختاری اش 
یک الگوی جدید در برنامه سازی مبتنی بر عنصر خبر بوده 
و نش��ان می دهد که خبر و خبرن��گاری چه ظرفیت هایی 
ب��رای تولید ان��واع برنامه های رس��انه ای دارد که عالوه بر 
انتق��ال آگاهی و اطالعات، از قابلیت خوبی برای س��اخت 

برنامه های جذاب رسانه ای نیز برخوردار است.

یک مسجد و یک  در درح���اشیه حس��ینی����ه 
دوشنبه شب گذشته میزبان خانواده هایی 
بود که برای تماشای فوتبال به آنجا رفته 

بودند. این اتفاق جدیدی است.
در فض��ای پرهیاه��وی فوتبال��ی 
ای��ن روزه��ا، اتفاق��ات حاش��یه ای اما 
جالب توجهی در حوزه فرهنگ عمومی 
رخ داده اس��ت. دوشنبه ش��ب گذشته 
در فض��ای مج��ازی، بنره��ای دعوت 
یک مس��جد و یک حس��ینیه از مردم 
برای تماش��ای جمع��ی فوتبال در این 
مکان های مقدس در کانال های محلی 
نشر شد. اتفاق حاش��یه ای و در ظاهر 
کم اهمیتی که البته می تواند نش��انه ای 
جالب برای تحلیل اتفاقات بسیار سریع 

و جدید جامعه ایران به شمار آید.
دع��وت به تماش��ای ی��ک تفریح 
هیجان برانگیز البته ملی که تناس��بی 
ظاهری با اتفاقات روتین یک مس��جد 
یا حس��ینیه ندارد؛ حداق��ل در دوران 
ما اتف��اق جدید و غیرمعمولی اس��ت. 
مسئولین حسینیه قرآن و عترت شهر 
حساسیت برانگیز مشهد و مسجد امام 
کاظم)ع( در پردیسان دست به ریسک 
بزرگی زده اند و بعید نیست که اگر این 
اتفاق فراگیر ش��ود یا س��روصدا کند با 
انتقادات برخی از متولیان مس��اجد و 

حسینیه ها نیز مواجه شود.
ام��ا آیا این اتف��اق در صورت کلی 
نمی تواند نشانه ای برای بازگشت مساجد 
ب��ه کارکرد اصلی و سابق ش��ان؛ محلی 
ب��رای حضور م��ردم و انسجام بخش��ی 
ب��ه گروه های کوچک محلی و ش��هری 

باشد؟ 
مس��اجد و حس��ینیه ها نشانه های 
بزرگی ب��رای تحلیل وضعیت اجتماعی 
یک جامعه هس��تند. به خص��وص آنکه 
جامعه مورد نظر ما در کش��وری به نام 
ایران باش��د، که یکی از شکل یافته ترین 
و دیرپاتری��ن تش��کل های اجتماعی در 

آن، در همین مس��اجد و حسینیه ها به 
وجود آمده اند ب��ه همین ترتیب، تغییر 
وضعیت اجتماعات مردمی در مس��اجد 
و هیئت ه��ا، از س��اختاری اجتماعی به 
فقط مذهبی، نش��انه ای برای گفت وگو 
درباره ازهم گس��یختگی جامعه اس��ت. 
س��اختار، ش��کل و نق��ش اجتماع��ات 
مردم��ی در مس��اجد و حس��ینیه های 
س��نتی در روزگاران قدی��م، ام��روز به 
افس��انه می ماند. تفاوتی هم نمی کند، از 
دوران اوج توجه به س��اختارهای سنتی 
مذدهب��ی، در روزگاری که ش��اه قاجار 
خود شاعر ش��عرهای مذهبی هیئت ها 
ب��ود و بزرگترین مراس��م های مذهبی 
در حضور ش��خص او با تشریفات کامل 
یک مراس��م حکومتی برگزار می شد، تا 
دوران بی توجه��ی و انکار محض نقش 
مذه��ب در جامعة ای��ران و به زیرزمین 
رفت��ن اجتماع��ات مذهب��ی در دوران 
رسمی دین زدایی از ایران، نقش مساجد 
و حس��ینیه ها به عن��وان پایگاهی مهم 
برای کنار هم ق��رار گرفتن آدم ها، فارغ 
از کارک��رد معم��ول اقامه نم��از و عزا، 
حفظ شده بود. پایگاهی اجتماعی برای 
مردمانی که در میانة مصائب اجتماعی یا 
سرور و شادی های ملی چاره ای جز پناه 
بردن به یکدیگر نداش��تند و چه مکانی 
پراهمیت امن تر از مساجد و حسینیه ها.

اجتماع��ات مردم��ی در هیئت ها و 
مساجد و حس��ینیه ها چیزی که امروز 
کارک��ردی جز اقامه ع��زا و برپایی نماز 
جماعتی کم تعداد ن��دارد؛ پیش از این 
نمونه قابل توجهی از یک ساختار سنتی، 

ب��دون گرفتار ش��دن درپیچیدگی های 
بوروکراتیک تش��کیالتی اس��ت که در 
کن��ار وظیف��ه اصلی برپاک��ردن محلی 
ب��رای تعظی��م ش��عائر دینی، ش��کلی 
قابل توجه از خدمات اجتماعی به مردم 
را نیز ارائه دادند. تش��کیل صندوق های 
قرض الحس��نه، یاری رساندن های ثابت 
به بی سرپرس��تان و محرومان، تسهیل 
امر ازدواج و همین طور بس��یج عمومی 
مردم برای کمک رسانی در مواقع بحرانی 
مثل زلزله و سیل، از نمونه کارکردهای 
اجتماعی مساجد و حسینه ها در دوران 
سنتی بوده اس��ت؛ اتفاقی که امروز، در 
خوشبینانه ترین حالت، به یک دورهمی 
با رعایت موازین ش��رعی تبدیل ش��ده 
اس��ت. در دوران جدی��د ک��ه بی پناهی 
تبدیل به بزرگترین معضل ش��ده است، 
هیئت های مذهبی در حسینه ها به یک 
س��خنرانی که بعضاً ناامیدکننده است و 
مداحی یک ساعته که صرفاً تخلیه کنندة 
انرژی است، خالصه شده است و مساجد 
نی��ز تبدیل ب��ه محل��ی ب��رای برپایی 
ی��ک نمازجماع��ت بی رمق ب��ا حضور 

بازنشسته های محلی شده است.
این دو نش��انه جدید ای��ن روزها 
اگ��ر در کن��ار نش��انه های دیگری که 
میل جوانان انقالبی برای بازگش��ت به 
تشکلی به نام مسجد و هیئت برای امور 
اجتماعی را نش��ان می دهد؛ نشانه های 
امیدوارکننده ای اس��ت. نشانه هایی که 
حداقل فضا را ب��رای بحث و گفت وگو 
درباره کارکرد فراموش ش��ده تجمعات 

مذهبی ایجاد می کند.  مهر

قس��مت جدید از  شهر هورالعظیم زیس�ت  تاالب 
که درپی اجرای نمایش های سیاسی با 
فاضالب و پس��اب، آبگیری ش��ده و در 
نتیجه عبارت گنداب سیاس��ی بیشتر 
برازنده آن اس��ت دچ��ار غلظت نمک، 
س��موم و سایر مواد مهلک شیمیایی و 
البته کاهش محسوس اکسیژن شده و 
در نهایت مرگ آبزیان باقی مانده شده.

امیر س��رخه، فعال محیط زیس��ت 
خوزس��تان گفت: بخش��ی از مساحت 
خش��ک تاالب هورالعظی��م که طی دو 
سال گذشته با پس��اب های کشاورزی، 
زهابهای نیش��کر و فاض��الب آبگیری 
کرده ان��د تا در راس��تای فری��ب افکار 
عموم��ی، ادع��ای احی��ای ای��ن تاالب 
نیمه جان را به خورد جامعه بدهند، این 
روزها به دلیل شدت آلودگی ها، معدود 
زیس��تمدانش را از دس��ت می ده��د: 
آبزیان��ی که تا به امروز خود را برای بقا 
در این گنداب آلوده سازگار کرده بودند 

هم در حالی مرگ و میر هستند.
وی افزود: یکی از دالیل مهم خشک 
ش��دن قس��مت وس��یعی از تاالب های 
بین النهرین از جمل��ه هورالعظیم که در 
بخش ش��مال ش��رقی این تاالب ها قرار 
دارد، س��اخت س��د بزرگ کرخه است. 
سدی که حاال تاثیر آن بر اغلب تاالب های 
جنوب ش��رق عراق و جنوب غرب ایران 

)هورالعظیم( کامال ملموس است.
س��رخه یادآور می ش��ود: پیش از 
احداث س��د کرخ��ه، تقریب��ا تمام آب 
سلس��له جبال غرب زاگرس به س��وی 
این تاالب ها روانه می ش��د و دریایی از 
تاالب ه��ای بین النهرین را به وجود می 
آورد. به جرات می توان گفت موثرترین 
منب��ع آب این تاالب  ها رو کرخه بود اما 

با افتتاح این س��د کرخه که بزرگترین 
س��د خاکی خاورمیانه به شمار می رود 
خش��کی تاالب ها، بح��ران ریزگردها و 
گرد و خاك در خوزستان هم آغاز شد. 
رودخانه ه��ای دجله و فرات در آبگیری 
تاالب های بین النهرین بی تأثیر نیستند 
اما هیچ یک از این رودخانه ها به اندازه 
رودخانه کرخه سیالب های گسترده را 
به سوی این تاالب ها هدایت نمی  کنند.

این فعال محیط زیست تأکید کرد: 
اینکه از س��د کرخه چش��م بپوشانیم و 
بح��ران موجود را به گردن کش��ورهای 
دیگر که هزارها کیلومتر از ما فاصله دارند 
بیندازیم کار صحیحی نیست. سد کرخه 
کمتر از دویس��ت کیلومتر با هورالعظیم 
فاصله دارد و جلوی تمام س��یالب هایی 
که از کوه های زاگرس س��رازیر می شوند 
را می گی��رد. ای��ن س��د و دریاچه آن به 
قدری وسیع است که طی دهه گذشته 
هنوز به طور کامل پر نشده و تاالب های 
هورالعظی��م و هورالهوی��زه و همچنین 
ت��االب الحمار و تاالب ه��ای مرکزی در 

خاك عراق را خشکانده است.
وی ادام��ه داد: آنچ��ه در تصاویر 
مشاهده می ش��ود نیزارهای نیمه جانی 

اس��ت که سال هاست به صورت دست 
نخورده باقی مانده اند و آخرین بازمانده 
نیزارهای هورالعظیم در قسمت شمالی 
این تاالب را تش��کیل میدهند. آبی که 
در زیر این نیزارها جریان دارد مملو از 
پساب های کشاورزی و فاضالب حاوی 
ان��واع کودهای ش��یمیایی و آالینده ها 
است. اما طی سه روز گذشته رودخانه 
عبیاوی که این معج��ون مرگبار را به 
این نیزاره��ا منتقل می کرد هم تقریبا 

بطور کامل خشک شده است.
ای��ن  گف��ت:  پای��ان  در  س��رخه 
قس��مت جدید از تاالب هورالعظیم که 
درپی اج��رای نمایش های سیاس��ی با 
فاضالب و پس��اب، آبگیری ش��ده و در 
نتیجه عبارت گنداب سیاس��ی بیش��تر 
برازنده آن اس��ت ح��اال در پی کاهش 
آب، دچار غلظت نمک، س��موم و سایر 
م��واد مهلک ش��یمیایی و البته کاهش 
محس��وس اکسیژن ش��ده. تغییری که 
مرگ و میر ماهیان بومی از جمله ماهی 
ش��لج، حم��ری و بنی که در فهرس��ت 
س��رخ اتحادیه بین الملل��ی حفاظت از 
محیط زیس��ت )IUCN( جای دارد را 

به دنبال داشته است.  تسنیم

امام موسی کاظم علیه السالم:
کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که 

آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.
تحف العقول ص 394

فراخوان دوساالنه کتاب برتر موسیقی
خانه موس��یقی در نظ��ر دارد پنجمین دوره 
معرف��ی کتاب برتر موس��یقی را در س��ال جاری 

برگزار کند. 
متقاضیان شرکت در این مسابقه با توجه به 
شرایط اعالم ش��ده ذیل می توانند آثار خود را تا 
اول مردادماه به دبیرخانه جش��ن خانه موسیقی 

ارائه کنند.
کلیه نویس��ندگان، پژوهش��گران و ناش��ران 
می توانند آثار مکتوب حوزه موس��یقی خود را که 
از تیرماه 1395 الی تیرماه 1397 به چاپ رسیده 

است به دبیرخانه جشن ارسال کنند.
چ��اپ نخس��ت کتاب ه��ای منتش��ر ش��ده 
قاب��ل   1397 تیرم��اه  ت��ا   1395 تیرم��اه   از 

بررسی است.
کتاب های ارسال ش��ده در دوره قبلی مورد 

ارزیابی قرار نمی گیرند.

تابلو اعالنات

یه ۹۰ درصدی سیگاری ها سرطان ر
عضو هی��ات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کرمان گفت: 85 تا 90 درصد مبتالیان به سرطان 

ریه، سیگاری هستند.
رس��تم یزدانی با بیان اینکه ورود س��یگارهای 
صنعت��ی در چن��د ده��ه گذش��ته باعث ش��د که 
سرطان های ریه افزایش یابد، گفت: با وجود تغییراتی 
که در نوع سیگار بوجود آمد و این سیگارها نیکوتین 
و قطران کمتری داشتند، اما تفاوت خیلی بارزی در 

میزان شروع سرطان ریه بوجود نیامد.
 وی ادام��ه داد: گیرایی که ناش��ی از مصرف 
نیکوتین و قطران اس��ت در سیگارهای جدید کم 
نش��د و مواد دیگری مانند نیترو آزمین به سیگار 

اضافه شد که این ماده کامال سرطان زاست.
یزدانی گفت: انتظار آن بود سیگاری که نیکوتین 
کمت��ری دارد و یا به اصطالحا الیت اس��ت، میزان 
شیوع سرطان ریه را کمتر کند اما این اتفاق نیفتاد.

هشدار

 »سرخی خون سفیدی برف« در بازار کتاب
»س��رخی خ��ون، س��فیدی برف« نوش��ته 
مارکوس سجویک نویس��نده بریتانیایی در ایران 
با ترجمه آرزو احمی از س��وی انتشارات پیدایش 

روانه بازار نشر شد.
این اثر که برای گروه س��نی نوجوان نوش��ته 
ش��ده، به حوادث انقالب روسیه می پردازد. کتاب 
از س��ه فصل با عناوین »یک قصه پریان روسی«، 
»شبی در مسکو« و »قصه پریان، پایان« تشکیل 

شده است.
از جمله وقایعی که داستان در دل آن روایت 
می شود، کشتار مردم روسیه در 22 ژانویه 1905 
است که به »یکشنبه خونین« موسوم شده است. 
»س��رخی خون، س��فیدی برف« در کنار داشتن 
یک داس��تان مهیج، می تواند منب��ع خوبی برای 
بازآفرین��ی بخش��ی از تاریخ روس��یه نیز در نظر 

گرفته شود. 

کافه کتاب

ممنوعیت استفاده از کیسه در بمبئی
اس��تفاده از کیسه ها و بطری های پالستیکی 

در بمبئی ممنوع می شود.
بازرس��ان ب��ا گردش در ش��هر اف��راد خاطی 
را شناس��ایی ک��رده و آن��ان را جریم��ه می کنند. 
همچنین خاطیان برای اولین بار به پرداخت 5000 
تا 25 هزار روپیه جریمه می ش��وند و در صورتیکه 
تخلف آنان چندین بار تکرار شود به سه ماه حبس 
محکوم می ش��وند. به گفته شهروندان، ممنوعیت 
مصرف کیسه های پالستیکی برای مقابله با معضل 
آلودگ��ی قابل قبول اس��ت اما برای م��ردم عادی 
دردسرساز است زیرا کیسه های پالستیکی کاربرد 

بسیاری بین مردم دارد.
نیمی از پالس��تیک های جهان طی 13 سال 
گذش��ته تولید ش��ده و حدود نیم��ی از آن برای 
محصوالتی است که تنها یکبار مورد استفاده قرار 

می گیرند و دور انداخته می شوند.

فرنگستان

والدین کودک آزار آزاد شدند
 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان

همچنان خاک می خورد
چه��ارم اردیبهش��ت امس��ال خب��ر  ی شکنجه 3 کودك در شهرك طالقانی پیگی����ر
)کوره( ماهشهر منتش��ر شد. فاطمه 12 ساله، ام البنین 8 
س��اله و علی اکبر 5 س��اله س��ه کودکی بودند که توسط 
نامادری و پدر خود به شکلی وحشیانه شکنجه می شدند و 

با گزارش همسایگان نجات پیدا کردند.
این کودکان در حیاط پشتی خانه در گرما نگه داشته 
می ش��دند و آنطور که بچه ها گفتند، دهانش��ان با چسب 
حرارتی بسته می شد و به جز شکنجه بدنی شدید، گرسنه 
و تش��نه نگه داشته می ش��دند. پس از پیدا شدن این سه 
کودك، پدر آنها دستگیر و با دستور قضایی بازداشت شد. 
با حکم دادستانی این کودکان هم اکنون در منزل عموی 

خود س��کونت دارند. در ادامه پدر و نامادری دس��تگیر و 
روانه زندان شدند و این در حالی بود که 3 فرزند این پدر 

و نامادری به عمویشان سپرده شد.
فاطمه دانش��ور مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین 
درخص��وص آخرین وضعیت پدر و نامادری این کودکان 
اظهار کرد: با گذش��ت حدود یک ماه از این اتفاق، پدر و 

نامادری با فیش حقوقی عموی بچه ها آزاد شده اند.
وی تصریح کرد: این در حالی اس��ت که بس��یاری از 
فعاالن حوزه اجتماعی نسبت به آزادی این پدر و نامادری 
انتقاد کرده و متاسفانه طی پیگیری هم انجام شده عموی 

بچه ها آنها را دوباره به پدر و نامادری برگردانده است.
دانش��ور گفت: عدم حمایت از کودکان و نوجوانانی 
که در چنین خانواده های زندگی می کنند موضوع تازه ای 
نیست و این در حالی است که الیحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان سال هاس��ت که در مجلس ش��ورای اسالمی 

معطل مانده است.

جان کندن آبزیان در گنداب هورالعظیم

نتیجه اجرای نمایش های سیاسی 
با فاضالب و پساب

ین
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س آ
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نگاهی به برنامه »با خبرنگاران« شبکه هیسپان تی وی
وقتی پای خبرنگاران در میان است

یک نشانه جدید

 تماشای خانوادگی فوتبال 
در »مسجد« و »حسینیه«

دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری روز  والی�ت سه ش��نبه و پس از پایان بازی های ب���ا 
تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی روسیه، در تماس 
تلفنی با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در روسیه، 
پیام ش��فاهی حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به ملی پوش��ان 
 فوتبال ایران را ابالغ کرد.  متن پیام رهبر انقالب اس��المی 
به این ش��رح است:  » به تیم ملّی ایران بگویید: شما پیروز 

و سرافراز برگشتید. آفرین. ان شاءاهلل موّفق باشید.«
رهبر انقالب اسالمی همچنین پنجشنبه ی گذشته و 

پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل اسپانیا، در پیامی 
ش��فاهی که از س��وی دفتر مقام معظم رهبری به مدیر 
کاروان اعزامی ابالغ ش��د، از بازی آنان قدردانی کردند و 

فرمودند: »بازی دیشب شما عالی بود؛ خدا قّوت«
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی روسیه 
توانس��ت با یک پیروزی در برابر مراکش، یک تساوی در 
برابر پرتغال و کسب 4 امتیاز، بهترین نتیجه را در تاریخ 
 حضور ایران در مس��ابقات جام جهانی به دس��ت بیاورد. 

 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری

پیام رهبر انقالب به تیم ملی فوتبال پس از آخرین بازی در جام جهانی روسیه:
پیروز و سرافراز برگشتید


